Název programu:

Účel/ cíl programu:

Důvody podpory stanoveného účelu:

Drobné veřejně prospěšné a mimořádné aktivity
„malé projekty“
Účelem programu je poskytnutí dotace spolkům a NNO,
humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo
právnickým osobám působícím v oblasti mládeže,
tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin,
požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy,
zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality
a ochrany životního prostředí.
Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování dotací
z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí (dále jen
„Pravidla“).
Důvodem je podpora zájmové činnosti a rozvoj
volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých obyvatel
města Kostelec nad Orlicí, za účelem poskytnutí
peněžních prostředků na jednorázové akce a na
reprezentaci města Kostelec nad Orlicí, zejména pro
podporu zdravého životního stylu a podpoře prospěšných
aktivit.

Předpokládaný celkový objem
peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu města:

100 000 Kč

Maximální výše dotace v jednotlivém
případě:

10 000 Kč

Vymezení okruhu žadatelů:
Termín pro podávání žádosti:

Fyzické a právnické osoby, které provozují veřejně
prospěšnou činnost vztahující se k městu Kostelec nad
Orlicí.

od 22. 2. 2018 do 25. 10. 2018
nejpozději do 25. dne daného měsíce
1. Přínos realizace projektu pro město (např.
reprezentace, propagace města, významné výročí,
rodáci apod.).
2. Cílová skupina (zvýhodnění skupin: děti a mládež,
senioři, veřejnost), její velikost, složení, aktivní zapojení.

Kritéria hodnocení žádostí:

3. Kvalita projektu, inovace, nápaditost, udržitelnost
projektu, srozumitelnost, věcná a časová proveditelnost,
dosažené úspěchy v práci s dětmi a mládeží,
spolupracující subjekty a míra jejich zapojení, přednost
mají vlastní projekty před nakupovanými nebo
převzatými.
4. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu k
činnostem projektu, adekvátnost položek rozpočtu.

Termín vyhlášení výsledků:

Do 15 dnů po schválení v příslušném orgánu města.

Specifické podmínky pro poskytnutí
dotace:

Žadatel působí na území města Kostelec nad Orlicí,
program se uskutečňuje v lokalitě odpovídající
charakteru akce, převážně však v Kostelci nad Orlicí,
popř. město Kostelec nad Orlicí reprezentují v jiném
regionu republiky nebo v zahraničí nebo žadatel
poskytuje humanitární a sociální pomoc občanům města
Kostelec nad Orlicí mimo území města.

Místo a způsob podávání žádosti:

Podatelna Městského úřadu Kostelec nad Orlicí (blíže viz
Pravidla).

Kontaktní údaje:

Poučení:

Formuláře:

Město Kostelec nad Orlicí
organizačně-správní odbor
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Kontaktní osoba – administrátor:
Šárka Slezáková
Tel: 494 337 284, 725 099 614
E-mail: sslezakova@muko.cz
Program byl zveřejněn na elektronické úřední desce
Městského úřadu Kostelec nad Orlicí dne: 23. 01. 2018.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
O přiznání nebo nepřiznání dotace rozhoduje příslušný
orgán města.
https://www.kostelecno.cz/dotacni-programy-pro-rok2018/ds-1236/archiv=0&p1=1038

